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  Αρ.  Πρωτ. : 141  

 

  Προς: 

Πληροφορίεσ  : Μαρία Μελενικιώτου Δήμο Κοζάνησ: 

- Δήμαρχο, κ. Λ. Μαλούτα. 

- Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, 

κ. Δ. Μαυροματίδη. 

- Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεςιών, 

κ. Μ. Φλώρο. 

- Διεύθυνςη Διοικητικών Υπηρεςιών. 

Σηλέφωνο       : 24610-28030 

 
Θέμα : Αιτήματα Διπλωματούχων Μηχανικών, Τπαλλήλων του Δήμου Κοζάνησ, 

για την τροποποίηςη του Οργανιςμού Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου. 

   

Σχετικά : Επιςτολέσ Διπλωματούχων Μηχανικών, Τπαλλήλων του Δήμου Κοζάνησ, 
από 15.10.2013 & 29.11.2013. 

   

Παρά το γεγονόσ ότι από τον μινα Οκτϊβριο του 2013 μασ είχαν κοινοποιθκεί ηθτιματα 

Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Τπαλλιλων του Διμου Κοηάνθσ ςχετικά με τον υφιςτάμενο Οργανιςμό 

Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου και τθν ανάγκθ τροποποίθςισ του, όπωσ πάγια πράττει ςε 

αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ το Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ., παρακολοφκθςε διακριτικά τθν εξζλιξι του, με δεδομζνο 

ότι αφορά μια ςαφϊσ υπθρεςιακι διαδικαςία. Όμωσ, όπωσ μασ επιςθμάνκθκε από τουσ 

ςυναδζλφουσ, επειδι ςτο μεταξφ δεν δόκθκε κάποια ζγγραφθ απάντθςθ ςτα τικζμενα ηθτιματα, 

κατόπιν Απόφαςθσ τθσ Δ.Ε. του Σμιματοσ, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

1. Ο Οργανιςμόσ Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν ενόσ Διμου, είναι κάτι πολφ παραπάνω από ζνα απλό 

κείμενο, ςφμφωνα με το οποίο απλά γίνονται τοποκετιςεισ Τπαλλιλων, ανακζςεισ 

αρμοδιοτιτων και όπου αναφζρει ποιοι από αυτοφσ μποροφν να καταλάβουν κζςεισ ευκφνθσ. 

Αν πραγματικά κζλουμε το ανκρϊπινο δυναμικό που κρφβεται πίςω από κλάδουσ (Π.Ε., Σ.Ε., 

Δ.Ε., Τ.Ε.) και ειδικότθτεσ (Μθχανικοί, Γεωτεχνικοί, Διοικθτικοί, Οικονομολόγοι), να μπορεί να 

φζρει ςε πζρασ το δφςκολο ζργο που ζχει να επιτελζςει ζνασ Διμοσ, οφείλουμε να είμαςτε 

προςεκτικοί ςτον τρόπο επιλογισ αυτϊν που κα υλοποιιςουν το «όραμα» τθσ εκάςτοτε 

Δθμοτικισ Αρχισ. Εξάλλου, είναι γνωςτζσ οι χρόνιεσ «διαμάχεσ» ανάμεςα ςτισ βακμίδεσ Π.Ε. & 

Σ.Ε., αλλά και μεταξφ των Επιςτθμονικϊν Επιμελθτθρίων. Για το Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ., είναι 

επιβεβλθμζνο, ςτισ οργανικζσ μονάδεσ των Δθμοςίων Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν να προΐςτανται 

Διπλωματοφχοι Μθχανικοί (Π.Ε.) και μόνον ελλείψει αυτϊν, να προΐςτανται αντίςτοιχοι 

Πτυχιοφχοι βακμίδασ Σ.Ε.. 

2. ε καμιά περίπτωςθ, δεν αμφιςβθτοφμε τθν ορκότθτα των διαδικαςιϊν που ακολουκιςατε για 

τθν κατάρτιςθ και ψιφιςθ του ιςχφοντοσ Οργανιςμοφ, κακϊσ και τθ διαδικαςία τθσ δθμόςιασ 
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διαβοφλευςθσ που ακολουκικθκε. Εκ των υςτζρων όμωσ, εντοπίςτθκε ότι ςε οριςμζνεσ 

Διευκφνςεισ και Σμιματα, που ςχετίηονται με όλεσ τισ ειδικότθτεσ των Διπλωματοφχων 

Μθχανικϊν (Οικονομικι Ανάπτυξθ, Περιβάλλον κ.τ.λ.), επιλζχκθκαν ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ, 

εξαιρϊντασ και κάποιεσ άλλεσ. 

Θεωροφμε, ότι θ κάλυψθ κζςεων ευκφνθσ από ςυγκεκριμζνεσ ειδικότθτεσ Μθχανικϊν, με 

παράλλθλο αποκλειςμό άλλων ςυναφϊν ειδικοτιτων, που ανταποκρίνονται ςτα εν λόγω 

κακικοντα, ςαφϊσ αντιτίκεται ςτισ αρχζσ τθσ δίκαιθσ και ίςθσ αντιμετϊπιςθσ των ςυναδζλφων 

Μθχανικϊν, κακϊσ οι εν λόγω τομείσ δεν είναι αποκλειςτικό γνωςτικό αντικείμενο των 

ςυγκεκριμζνων ειδικοτιτων, που περιλαμβάνονται ςτον υφιςτάμενο Οργανιςμό Εςωτερικισ 

Τπθρεςίασ. 

3. Η κατάρτιςθ ενόσ Οργανιςμοφ Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν δεν πρζπει να αποτελεί «πεδίο μάχθσ» 

ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ, αλλά πεδίο ςυμπόρευςθσ, όπου με αμοιβαία 

κατανόθςθ, κα είναι δυνατι θ κατάρτιςθ ενόσ Οργανιςμοφ με μεςοπρόκεςμο ορίηοντα 

τουλάχιςτον. Είναι λοιπόν αναγκαίο, να υπάρχει ςε κάκε Οργανιςμό μία πλιρθ αιτιολόγθςθ των 

επιλογϊν ςε κάκε Σμιμα και Διεφκυνςθ, αλλά και των κλάδων και των ειδικοτιτων που κα 

μποροφν να καταλάβουν κζςθσ ευκφνθσ. 

τθ βάςθ αυτι, δθλϊνουμε τθ διακεςιμότθτά μασ ςτθν περίπτωςθ οργάνωςθσ μιασ ςυνάντθςθσ 

μεταξφ όλων των αρμοδίων και των ενδιαφερομζνων, προκειμζνου να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα, που κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν πλευρά ςασ ςτθν επόμενθ τροποποίθςθ του 

Οργανιςμοφ. 

Σζλοσ, το Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. εκτιμά ότι κα πρζπει να γίνουν άμεςα οι αναγκαίεσ εκείνεσ τροποποιιςεισ 

ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Διμου, προκειμζνου να ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ 

εκείνεσ οι ειδικότθτεσ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν (Π.Ε.) που ανταποκρίνονται ςτο ςφνολο των 

Διευκφνςεων και Σμθμάτων, ςτθν κατεφκυνςθ ςυγκρότθςθσ ενόσ ςφγχρονου Οργανιςμοφ, με 

οραματικι διάκεςθ και ρεαλιςτικι προοπτικι, αποφεφγοντασ -όπωσ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ- 

πικανζσ ςτρεβλϊςεισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ευκφνθσ. 

Για τη Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 

Ο Πρόεδροσ 

 
Αθανάςιοσ Κακάλησ 
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